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Projektgruppen läser till högskoleingenjörer inom maskinteknik på Halmstad Högskola och 
detta projekt är det avslutande momentet på utbildningen med Husqvarna AB som 
uppdragsgivare. Handledare på Halmstad Högskola har varit Johan Wretborn och Handledare 
på Husqvarna AB har varit Pär Martinsson och Stefan Kullberg. 

Projektet har genomgående varit väldigt lärorikt för oss och vi har stött på många hinder som 
vi har fått övervinna och på så sätt har vi också fått ut mycket av denna tid. Vi hade 
förhoppningar vid projektets start att Husqvarna AB skulle ha nytta av våra resultat och finna 
oss hjälpsamma i arbetet mot slutgiltig produkt. 

Vi vill tacka alla som på något sätt har varit delaktiga i detta projekt och speciellt vill vi tacka 
följande personer för hjälpen och stödet genom vårt arbete, er kunskap och hjälpsamhet har 
varit högst uppskattad; 

Johan Wretborn Universitetsadjunkt Maskinteknik,  Sektionen för ekonomi och 
teknik, Halmstad högskola 

Stefan Kullberg Mechanical Design (Research and Development Dept.) Husqvarna 
AB 
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teknik, Halmstad högskola 

                    

 Christian Olofsson Mirza Cenanovic Khaled Ahmad 
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Sammanfattning 

E- series 450 är en motorsåg utvecklad av Husqvarna AB till den semiprofessionella 
användaren. Husqvarna är världsledande när det kommer till motorsågar och så gäller även 
utomhusprodukter såsom trimmare, gräsklippare och trädgårdstraktorer.

Projektet har innefattat en förstudie som resulterade i ett antal koncept som utvärderades i 
omgångar för att komma fram till ett koncept som kändes hållbart nog att gå vidare med och 
bilda en primärkonstruktion av. 

 Frågeställningen till 
projektet kan sammanfattas med frågan, ”Hur enkelt kan vi starta en motorsåg” Syftet har 
varit att kunna ge en lösning till ovanstående frågeställning och ge Husqvarna ett bra underlag 
för att ta projektet vidare till färdigställd produkt. Målet vid projektets slut har varit att 
konstruera en fungerande prototyp för testkörning. 

Arbetet därefter har bestått i att dimensionera och optimera dem ingående komponenterna för 
att sedan modelleras i Catia V5 R18 som underlag för prototyptillverkning. 

Två prototyper har framställts under projektets gång, den ena som grund för den andra, och 
har testats för utvärdering. 

Projektet har resulterat i en fungerande prototyp för testning där två startalternativ finns 
presenterade.. Resultatet ger användaren en enklare och smidigare startprocess. 

Slutsatsen vi kan dra efter arbetet är att den nya konstruktionen erbjuder en förenklad 
startprocess för användaren. Projektgruppen anser sig också ha uppnått syftet med projektet. 

För att förenkla för läsaren har en fristående beräkningsdel, ”Beräkningar och 
Dimensionering” upprättats där den som vill kan fördjupa sig i bakomliggande beräkningar 
och information som ligger till grund för val genom projektet och dess resultat. 

Abstract  

E-Series 450 X-TORQ is a chainsaw designed by Husqvarna AB to the semi-professional 
user. Husqvarna is a world leader when it comes to chainsaws, trimmers, lawn mowers and 
garden tractors. The problem in hand can be addressed by the question. ”How easy can we 
start a chainsaw” The purpose has been to provide a solution to the question above and give 
Husqvarna a good base of which they can continue towards a finished product. The goal of 
the project has been to construct a working prototype for a series of test runs. 

The project has involved a pre- study that resulted in a number of concepts which were 
evaluated in batches in order to come up with a concept that seemed durable enough to 
proceed with into the primary formation and construction. 

The work has, after a decision, mostly involved downsizing and optimizing of the different 
parts which have been designed in Catia V5 R18 for prototyping. 
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Two prototypes have been created during the project, the first as a base to the later, and have 
been tested and evaluated. 

The project has resulted in a prototype with two alternatives to start with. The result gives the 
user an easy and effective start process. 

The conclusion we can draw after the work is that the new design offers a simplified startup 
process for the user. The project team considers itself to have achieved the objective of the 
project. 

To simplify for the reader, a stand-alone part containing calculations and dimensioning has 
been made where those who want to immerse themselves in the underlying calculations and 
information which creates the foundation of the decisions made throughout the project.
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Nomenklatur 

Nedan följer en sammanställning över de symboler och beteckningar som använts 
genom projektet samt en förklaring till dessa. Använd gärna nomenklaturen för 
bättre förståelse vid beräkningar genom rapporten och den fristående beräkningsdelen, ” 
Beräkningar och Dimensionering”. 

Symbol Enhet Beskrivning 
σ N/mm Spänningar i gods, olika spänningar markeras med olika 

prefix 
2 

τ N/mm Skjuvspänning p.g.a. moment 2 

F, Fn N , N Kraft, kraft vid inspänd längd Ln 
Mv, M Nmm b Vridmoment, böjande moment 
z st Kuggantal 
m mm Kuggmodul 
df, d mm t Fotdiameter, tanddiameter 
ry, r mm i Ytterradie, innerradie till fjäderkåpa 
Wv, W cmb Vridmotstånd, Böjmotstånd 3 

I cmv Vridtröghetsmoment 4 

t s n Normaltid 
L, Ls, Ln, L mm 0 Längd, startlängd, fjäderlängd vid Fn 
r mm radie 
r mm d Delningsradie på kugg 
r mm t Tandradie på kugg 
r mm f Fotradie på kugg 
r mm g Grundradie på kugg 
r mm b Bottenradie på kugg 
Da, D mm i Axeldiameter vid infästning till vridfjäder, innerdiameter 
t mm Godstjocklek 
C N/mm Fjäderkonstant 
P mm 0 Stigning 
n st t Totalt antal varv 
a deg f Infallsvinkel mellan två kuggar 
s mm f kuggtjocklek 
E N/mm Elasticitetsmodul 2 

I Cm yttröghetsmoment 4 

f mm Utböjning (balkböjning) 
u  Utväxling, kvot 
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1. Introduktion 

Detta kapitel beskriver grunderna till det utförda projektet såsom bakgrunden, 
problemet, syfte och mål samt avgränsningar och även ett GANTT- schema som 
kan ses i bilaga 1. 

1.1 Uppdragsbeskrivning 

En kortfattad men informativ uppdragsbeskrivning gjordes i början av projektet 
för att sammanfatta vad som önskades av Husqvarna och vad som låg framför oss 
som projektgrupp. Detta gav tidigt en bra insikt i projektet och var en bra 
förberedelse. Uppdragsbeskrivningen kan ses i bilaga 2. 

Vissa punkter ur uppdragsbeskrivningen har utvecklats nedan för att ge läsaren 
ytterligare insikt i projektet. 

1.2 Bakgrund 

Husqvarna AB är ett av dem världsledande företagen inom trädgårds- och 
underhållsmaskiner och har en lång historia bakom sig inom företagsamhet. 
Husqvarna tillhandahåller bl.a. ett stort antal olika motorsågsmodeller t.ex. 
modellen e-series 450 som vi i denna rapport behandlar. Denna modell är en semi- 
professionell modell som används av personer med mindre skogsmark, anställda 
underhållsarbetare i kommuner eller liknande. Användarna till denna modell 
kommer alltså att ställa lite högre krav på effektivitet och enkelhet. 

På marknaden finns idag ett flertal applikationer som skall underlätta start och 
hantering av motorsågar och Husqvarna själv har enklare fjäderlösningar för att 
underlätta för användaren. Ett tidigare projekt har behandlat en el- start till en 
liknande modell med fungerande resultat, dock anses denna lösning inte hållbar då 
man som användare måste bära denna relativt stora extravikt även när den inte 
används. El-startfunktionen eller liknande är dock fortfarande intressant på grund 
av dess många andra fördelar. 

1.3 Problemdefinition 

”Hur enkelt kan man starta en motorsåg?”. Ett antal krav satta av Husqvarna 
ligger till grund men projektgruppen hade från början relativt fria händer. 

Vid olika tillfällen kan en motorsåg vara mycket svårstartad, vid sådana tillfällen 
vill man ha ett alternativt startalternativ som skall underlätta och effektivisera 
starten av sågen. 
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Problematiken ligger dels i det grundläggande utförandet, hur ska konstruktionen 
vara uppbyggd och fungera? Och dels i hur utrymmet och vikten skall optimeras, 
mer mekanismer innebär mer volym och vikt, vilket inte är speciellt uppskattat i 
motorsågskretsar 

1.4 Behov 

Som många säkert vet och har erfarenhet av kan en motorsåg eller liknande 
verktyg vara väldigt svåra och jobbiga att starta under vissa förhållanden. Man 
kan t.ex. tänka sig att eftersom modellen vi kommer att jobba med är av ett 
semiprofessionellt slag kan motorsågen komma att ligga vilande under längre 
perioder för att sedan användas frekvent vilket kan förvärra hur pass lätt och 
snabbt sågen startar. Även låga temperaturer kan förvärra starttiden. Som en 
semiprofessionell användare vill man med all säkerhet också både vara effektiv 
och smidig i sitt arbete när sågen väl används. 

Med semiprofessionell användare menas privatpersoner med mark eller skog eller 
t.ex. anställda vid kommunen eller liknande för underhållsarbete och röjning.  

Ovanstående behov har tidigare, till viss del, blivit tillgodosett av andra företag än 
Husqvarna AB och att hålla jämna steg eller helst ligga steget före är givetvis ett 
måste för alla företag. Ingen lösning tillgodoser dock hela behovet eller problemet 
definierat i detta projekt. 

1.5 Syfte 

Syftet med projektet är att på sikt tillgodose behovet beskrivet ovan, förenkla 
starten, samt att med resultatet detta projekt ska ge vid sitt slut kunna ligga till 
grund för Husqvarna AB för att kunna fortsätta arbeta mot en färdig produkt. 

1.6 Mål 

Huvudmålet vid projektets slut är att få en fungerande prototyp som uppfyller 
kraven angivna av Husqvarna AB (se bilaga 7) som senare kan ligga till grund för 
framtida tillverkning eller justeringar. 

Projektet skall även leverera relevanta mätvärden, beräkningar och annan 
information, användbar för Husqvarna AB. 

För oss som en grupp så är målet att få chansen att utöva det vi har lärt oss under 
de åren som studenter på maskiningenjörsprogrammet, utvidga våra kunskaper 
samt att få se hur det är att jobba tillsammans med ett företag och lösa ett verkligt 
problem. 
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1.7 Avgränsningar  

För att försäkra oss om att vi uppnår relevanta resultat är det viktigt att vi 
avgränsar oss till vad som antas uppnås. Projektet skall inte resultera i en färdig 
produkt utan bara en prototyp för testkörning. Projektet avgränsas därför från 
följande arbete: 

• Säkerhetsmärkningar och CE- märkning. 
• Lanseringskrav och liknande. 
• Estetisk utformning, hänsyn är endast tagen till funktion. 
• Användningsinstruktioner och liknande analyser om användarvänlighet 

och slutgiltig uppfattning om produkten. 

Projektet skall dock innefatta: 

• Generering av koncept 
• Framställning av fungerande prototyp för test i skala 1:1 
• Rapport med tydligt framställda resultat och underlag för fortsatt arbete 

1.8 SWOT- analys 

För att ha en bra koll på vilka förutsättningar projektet har, har en nulägesanalys i 
form utav en SWOT- Analys gjorts. Detta ger oss en bra bild över vilka fördelar 
vi bör lyfta fram och vilka nackdelar vi bör vara medvetna om. Precis som 
uppdragsformuleringen tvingar det också oss att i god tid se in i projektet och 
analysera det.  

SWOT- analysen kan granskas i bilaga 3. 



 2. Metod  
  

4 
 

2. Metod 

Här diskuteras inledningsvis metoden som har använts genom projektet, hur vi 
har gått till väga och hur projektet är uppbyggt. 

Då projektet har en konstruktionsartad karaktär har vi valt att arbeta efter 
metodiken beskriven i Princip- och Primärkonstruktion av F. Olsson (1995). 
Projektet och denna rapport är uppbyggt och utfört efter denna arbetsmetod. 
Principkonstruktionen och till viss del primärkonstruktionen är framarbetade efter 
strategin nedan, vilka också finns beskrivna i F. Olsson. Principkonstruktionen 
avser det inledande arbetet från analys av bl.a. behov, kravställning och allmän 
relevant information till principkonstruktionsförslag. Det är alltså detta arbeta vi 
under resans gång rättar oss efter. Arbetet under primärkonstruktionen avser det 
faktiska konstruktionsarbetet med bl.a. ingående dimensionering, klassificering 
och materialval och resulterar i fullständigt underlag inför 
tillverkningskonstruktionen där alla komponenter sammanställs. 
Tillverkningskonstruktionen är dock i detta projekt något ofullständig då projektet 
bara sträcker sig till en prototyp och kallas därför prototypsammanställning. 

Arbetet har skett i en kreativ problembehandlingsstrategi där ett större antal 
koncept togs fram för att sedan systematiskt utvärderas och jämföras med satta 
krav. Detta arbete har sedan övergått till en ”trial- and- error”- baserad strategi. 
Tillsammans har detta gett oss utrymme att vara innovativa och samtidigt 
effektiva. Nedan följer en schematisk beskrivning på hur arbetet har fortlöpt enligt 
figur 1. 
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I och med en bred start utan större tanke på begränsande krav skapades ett större 
antal olika idéer på hur problemet skulle lösas. I enlighet med den kreativa 
problembehandlingsstrategin (beskriven i F. Olsson, principkonstruktion, 1995) 
gjordes en systemetisk utvärdering av förslagen och jämförelse med de satta 
kraven, detta kan ses senare i rapporten. Ett urval gjordes av dem idéer som var 
mest intressanta, även ingående idéer från dem olika förslagen togs med för vidare 
utveckling. Efter denna utvärdering slutar den kreativa problemhandlingsstrategin 
och går över till en strategi mer lik den kallad ”trial- and- error”, (F. Olsson, 
principkonstruktion, 1995) i denna fas behandlas dem koncept som vi valt att gå 
vidare med. Den slutgiltiga utvärderingen och orden angående de koncept vi valde 
att gå vidare med har lagts av handledare på Husqvarna.  

Utvecklingen av arbetsstrategin under arbetets gång har styrts av att vi mer än 
gärna har tagit till oss utav erfarenheten som de anställda på Husqvarna har 
kunnat erbjuda oss. Detta har gjort hela scenariot mycket effektivare. Vi har 
snabbt kunnat gå ifrån en idé som inte har känts helt okej, ifrån deras sida, för att 
lägga tid på idéer som är mer hållbara. 

Koncepten som främst bara ska visa den allmänna funktionen har modellerats i 
3D Studio Max för att på ett bra sätt visa funktionen och uppbyggnaden av 
konstruktionen. Detta verktyg har varit till stor hjälp vid utvecklingen av 
koncepten när man har kunnat se konstruktionen i 3D. Man har då fått en bra bild 
över konceptet vid framtagning och ett bra underlag vid utvärdering.  

När projektet fortlöpt så långt att ett koncept valts för att jobba vidare med och 
skapa en primärkonstruktion av, har den modellerats i Catia V5 R18. Detta har 
främst gjorts för att det är utifrån dessa filer prototypmaskinen skall tillverka våra 
komponenter, det ger även en bra bild om storlek och placering av närliggande 
komponenter. Framtagningsmetoden har genomgående haft fokus på att skapa en 
funktionell och fungerande prototyp till testning. 

Beräkningar för att dimensionera konstruktionen och för att ge ett bra underlag 
vid val och argumentation av komponenter, standard som unika, har gjorts i 
Mathematica 7. 

Arbetet mot Husqvarna och informationsutbytet har skett genom möten i 
Husqvarna och telefonmöten samt genom e-post, vårt säte för arbetet har vart i 
Halmstad, främst i Halmstad Högskolas lokaler. Till vår handledare på skolan har 
vi haft den stora möjligheten att förutom träffas på bestämda avstämningstider 
också fått mycket hjälp och feedback vid andra tillfällen. 



 3. Referensram  
  

6 
 

3. Referensram 

Detta kapitel behandlar relevant tillgänglig kunskap och data för arbetet. Det är 
detta förarbete som ligger till grund för konceptgenerering, dimensionering och 
det senare valda konceptet att skapa en prototyp av. Delar av referensramen är i 
denna del nedkortade och ytterligare information finns att hitta i tillhörande 
dokument ”Beräkningar och Dimensionering” . 

3.1 E- series 450  

E-series 450 (Bild på framsidan) är en ”allroundsåg” för den som vill ha 
professionell kvalité. Sågen har ett antal features för att förenkla användandet för 
brukaren såsom stoppreglage som automatiskt ställer sig i ON- läge, verktygslös 
kedjesträckare och genomskinligt bränslefönster. Sågen har också Smart Start 
teknik som reducerar dragmotståndet i dragstarten och bränslepump för att 
åstadkomma en enkel start. (information sammanställd från Husqvarna AB:s 
hemsida 2010) 

vid start av en ”kall” såg av denna modell och generellt är det sex steg man skall 
gå igenom för att få igång motorn. 

• Steg 1. Tryck upp chokereglaget för att få en högre andel bränsle in till 
motorrummet. 

• Steg 2. Tryck in pysventilen, placerad på topplocket. Detta minskar 
kompressionen och därmed momentet ut till dragstarten och användaren. 

• Steg 3. Pumpa in bränsle. 
• Steg 4. Dra i starten tills du märker att motorn vill tända. 
• Stag 5. Tryck tillbaka choken. 
• Steg 6. Dra i starten ytterligare tills motorn startar. 

Med en ny start där vi använder oss utav en fjäder för att lagra energi på ett 
effektivt sätt kan vi helt få bort steg nummer två och underlätta steg nummer fyra 
och sex för användaren.  
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3.2 Startkåpan 

 

Figur 2 startkåpa yttre och inre vy 

I figur 3 visas en bild på den ursprungliga startapparaten till motorsågen, utsidan 
och insidan, och är alltså komponenten som skall modifieras. Generellt består 
startapparaten utav en drivfjäder, i sin tillhörande fjäderkasset, som drar tillbaka 
snöret lindat runt linhjulet som är nästa komponent efter fjädern enligt figur 4. I 
detta linhjul sitter en vridfjäder för att jämna ut motståndet som uppstår vid 
dragstart, denna kommer vi inte att behöva i en framtida konstruktion och ger oss 
därför lite extra utrymme för andra komponenter. Den sista delen som kallas en 
medbringare är komponenten som för över momentet från draget till vevaxeln (se 
figur 5). 

 

Figur 3 fjäderkassett med drivfjäder och linhjul 
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Figur 4 vridfjäder och medbringare 

Från detta utgår projektet och häri ska ytterligare komponenter tillföras för att 
underlätta starten av sågen till det yttersta. Vid start av sågar som denna använder 
man sig utav en pysventil för att det minska kompressionen och på så sätt minska 
kraften som behövs ut till dragstarten. Denna ventil minskar motståndet i snöret 
för användaren men med den minskade kompressionen är det också svårare att 
starta motorn. Denna ventil skall i bästa fall vara stängd vid start med den nya, 
modifierade startkåpan. 

3.3 Existerande lösningar 

Tidigare versioner från andra tillverkare har konstruerats och finns på marknaden 
i dagsläget, ingen tillfredställer dock hela behovet som formuleras i detta projekt 
och i kravspecifikationen. 

STIHL och Zenoah är två företag som utvecklat modeller som förenklar start med 
hjälp av en drivfjäder. STILH kallar sin teknik för ”ErgoStart” och sägs kunna 
starta en såg med endast 1/3 av draghastigheten man behöver använda till en 
traditionell dragstart. Finns på produkter upp emot 45cc. 

Även Zenoah har en liknande konstruktion på en hälften så stor motor än den som 
behandlas i denna rapport där man laddar upp en drivfjäder genom dragstarten och 
som sedan lösgörs manuellt. Denna såg är till för kapning av grenar uppe i träd 
och man slipper då använda dragstarten uppe bland grenarna. 

Två bilagor, nr 4 och 5 visar även patentbilder på två lösningar som använder sig 
utav backspärrar och kan användas i liknande applikationer. 
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3.4 Material 

Husqvarna jobbar mycket med plast som är en billig och flexibel lösning. Även 
till denna konstruktion vill vi konstruera som mycket som möjligt i plasten POM ( 
Polyoxymethylene) då det bevisligen fungerar bra för Husqvarna. POM är en plast 
som har en låg friktion, speciellt mot metaller vilket gör den bra lämpad som 
glidlager i lagringspunkter. Plasten är också smutstålig och relativt resistent mot 
sura och basiska vätskor. 

POM har blivit en mycket känd plast som används inom de flesta industrigrenar. 
Medicin- och livsmedelindustrin använder plasten eftersom den är lätt att hålla ren 
och reagerar inte med rengörningsmedel eller liknande kemikalier. Andra 
industrier som exempelvis maskinindustrin använder plasten för sin kombination 
mellan hårdhet, styvhet och seghet samt att den har hög utmattningsstyrka och bra 
dämpande egenskaper, vilket gör att POM är utmärkt för tillverkning av kugghjul, 
glidlager, rullar, skruvar och ett flertal andra produkter.  

Figur 6 visar en överskådlig bild över materialets egenskaper. 

 

Figur 5 materialegenskaper för POM 

Fördelar: 

• Bra kombination mellan seghet, styvhet och utmattningshållfasthet. 
• Kemikalieresistans 
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• Bra friktions- och slitegenskaper. 

Nackdelar: 

• Klarar inte PH under 4. 
• Svår att limma med sig själv eller andra material. 
• Klarar inte töjning över 4 %. 

3.5 Prototypframställning 

Prototypen kommer att tillverkas i en SLS-maskin för att kunna testas och 
utvärderas.  

SLS – selective laser sintering. Vid prototyptillverkning med SLS som 
framställningsmetod kommer man nära de egenskaper man skulle uppnå vid 
formsprutning vilket gör det fullt testbart. Vid framställning använder maskinen 
en infraröd laser för att sintra ihop pulveriserad termoplast lager för lager och kan 
på så sätt bygga upp avancerade geometrier. Fördelen med detta är framförallt 
mängden olika material man kan använda, t.ex. plaster, metaller och glasfiber, 
vilket gör att man kan uppnå goda hållfasthetsegenskaper vid prototypprovning. 

Med SLS får man en prototyp med hög hållfasthet, värmebeständighet och 
ytfinhet. Genom en kombination av olika material kan man få detaljer med god 
flexibilitet, styvhet och är åldringsbeständigt. För oss betyder detta en fullt testbar 
prototyp.  

3.6 Vridmoment 

När vi drar i snöret på startkåpan för att överföra energi in till vevaxeln för att dra 
runt kolven i cylindern kommer ett moment uppstå på grund av kompressionen i 
motorn, detta visas i figur 7. Detta moment är direkt kopplat till volymen på 
motorn i ett linjärt samband. Som senare beskrivet innebär detta att vi kan 
använda testresultat från sågar med mindre aktiv volym. Detta moment behöver vi 
senare veta vid dimensionering av komponenter.  
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Figur 6 Momentuppkomst 

Som utgångspunkt för beräkning av momentet använder vi ett testresultat från en 
tidigare studie gjord av Husqvarna med en motor på 37cc. 

Vi kan utifrån rycktesten på 37cc och mätningar på startkåpan bestämma de 
maximala moment som uppstår vid varje ryck. Ett medelvärde av dessa kan sedan 
beräknas för att användas till att beräkna ett medelvärde till motsvarande 49cc 
motor som driver modellen vi har jobbat med. Vidare information för djupare 
insikt kan ses i beräkningshäftet, ”Beräkningar och Dimensionering”.  

Resultat 

Av testerna i ”Beräkningar och Dimensionering” kan man nu dra slutsatsen att vid 
ett startdrag kan momentet som påverkar fjädern uppgå till ca 4.2Nm. Vid 
dimensionering kommer man alltså behöva utgå ifrån maxmomentet för ett 
startdrag. 

I testresultaten kan vi även se att ett ryck börjar med en kraft som ligger en bra bit 
högre än följande krafttoppar och motsvarande moment. Detta beror på att 
övervinna första kompressionen alltid är svårast då du efter ett varv kommer att få 
viss hjälp av svänghjulet och farten som uppkommer och liknande. Vid 
användning av en lösning med uppladdning av en fjäder kan vi anta att den första 
kompressionen som uppstår är tillräcklig för att hålla tillbaka fjädern vid 
uppladdning för att sedan släppa den när momentet har övervunnits. D.v.s. 
lösningen behöver inte inneha någon form av extern frisläppningsmekanism för 
fjädern. Fjädern ska då klara av att övervinna ytterligare några toppar. Det är 
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alltså viktigt att vi har en fjäder med tillräckligt många lindningar och tillräckligt 
med energi lagrad för att klara av detta. 

3.7 Drivfjädrar 

En så kallad drivfjäder, även kallad klockfjäder, snäckfjäder eller bandfjäder, 
består av ett band som lindas runt och i sig själv och kan då effektivt ta upp aktiva 
moment på en liten yta. För oss är det viktigt att fjädern har tillräckligt med energi 
lagrad i tillräckligt många lindningar för att få motorn att starta. 

Drivfjädrar finns i flera olika utförande. Förspända, ej förspända, konstant- kraft- 
fjädrar (negatorfjäder), tätlindade m.f. 

Vid dimensionering av drivfjädrar finns det ett antal samband som ger en 
börvärden, empiriskt framtagna, man bör hålla koll på enligt ”Other types of 
Springs” för att försäkra sig om ett så smärtfritt och optimerat användande som 
möjligt och att fjädern håller den beräknande livslängden. 

Figur 8 visar uppbyggnaden av en fjäder och vilka dimensioner som kan variera 
och dimensioneras. 

 

Figur 7 Drivfjäder, uppbyggnad 

För att fjädern inte skall haka upp sig eller misslyckas med att uppnå maximalt 
vridmoment bör kvoten mellan axeldiametern, Da och godstjockleken, t vara 
dimensionerad enligt (3:15) 
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 25 > 𝐷𝐷𝑎𝑎
𝑡𝑡

> 15    (3:15) 

En annan viktigt dimensionsaspekt att ta hänsyn till är relationen mellan utrymmet 
i kåpan och mängden utrymme fjädern bör ta upp. Tester visar på att om man vill 
uppnå maximalt med energilagring i fjädern, bör den ta up mellan är 40 – 50% av 
volymen fjädern är placerad i. Om mer utrymme används minskar antalet varv 
som är tillgängliga för rotation. En drivfjäder bör heller inte inneha fler än 25 
lindningar och nå sitt målmoment vid 80% av vridningsvinkeln materialet klarar 
av. 

En sista viktig dimensioneringsaspekt är relationen mellan längden, L och 
godstjockleken, t enligt (3:16). Detta är ett börvärde med hänsyn till friktionen 
som kommer uppstå med ett större förhållande. 

 𝐿𝐿
𝑡𝑡

< 15 000    (3:16) 

Som vi fått erfara under detta projekt är dimensionering av drivfjädrar inte är den 
enklaste uppgift och viktigt att veta är att ovanstående riktlinjer inte är universella. 
T.ex. kan förspända fjädrar ha fler lindningar och en högre kvot mellan längden 
och tjockleken än en vanlig drivfjäder. Vi kommer även använda oss utav grövre 
fjädrar än vad som uteslutande följer dessa riktlinjer. I vilket fall som helst ger 
dem oss en bra informativ grund för framtida dimensionering av drivfjädrar. 
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4. Principkonstruktion 

Detta kapitel beskriver projektets principlösningar fram till val av koncept att gå 
vidare med samt tillhörande utvärderingsmodell. 

4.1 Produktdefinition 

4.1.1 Process 

Med tanke på att detta är en ny produkt och vi inte vet exakt hur den skall fungera 
eller vara uppbygg är det bra att ha en bra översikt över produkten. Därför har det 
upprättats ett processblockdiagram som ger en allmän överblick över vad som är 
produktens processer, vad som skall utföras av produkten respektive människan 
m.m. Detta ger oss en allmän och enkel bild över vad vi vill att produkten skall 
vara och innefatta samt i sin tur vilka komponenter som kan komma att användas 
för att uppnå huvudmålet. 

Processblockdiagrammet kan granskas i bilaga 6. 

4.1.2 Omgivning 

Produkten ska placeras på vänster sida på en motorsåg av modell, e-series 450. 
Modellen säljs runt om i världen som en semi- professionell modell, d.v.s. 
privatpersoner med mark och skog, underhållsarbete inom kommuner och 
liknande. Detta innebär att höga krav kommer att ställas på produkten med hänsyn 
till vikt, effektivitet och smuts m.m. Mer om detta tas upp i kravspecifikationen.  

4.1.3 Människa  

Det är viktigt att produkten är lätt att förstå och använda för användaren och att 
begränsningar för den tydligt framgår för att säkerställa livslängden. Användaren 
kan t.ex. vara en skogsägare, kommunalarbetare eller liknande, en person som 
använder sin motorsåg lite mer är den vanliga ”Svensson- användaren” och därför 
ställer lite högre krav. 

4.1.4 Ekonomi 

Hela produkten kommer att bli dyrare att tillverka och i slutendan dyrare för 
kunden. Ökningen av priset anses dock undergå värdet på innovationen och vad 
den skall komma att leverera. 
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4.2 Framtagning av koncept 

För dem som vill fördjupa sig i de koncept som ligger till grund för 
primärkonstruktionen finns information att finna i bilaga 8, principlösningar. 
Kraven som har påverkat koncepten kan granskas i bilaga 7. 

4.3 Utvärderingsmetod 

Då vi inte är lika införstådda i motorsågarnas mekanik som våra handledare på 
Husqvarna är, har vi lyssnat mycket på dem och tagit till oss deras information 
och kunskap vid utvärderingen. Utvärderingen och valet av koncept att gå vidare 
med grundar sig alltså dels på en viktning mot våra krav men också genom direkt 
kunskap och erfarenhet från Husqvarnas sida. En tabell över antal ingående 
komponenter i varje koncept har också upprättats då detta står i proportion med 
både vikt, enkelhet och hållbarhet för produkten. Detta ger oss också en bra bild 
inför val av koncept att gå vidare med. 

Antal komponenter är räknat utifrån huvudkomponenterna, skruvar, fjädrar och 
liknande är därmed inte medräknade. Detta beror på att alla koncept inte är 
fullständiga och vi vet därför inte antalet på dessa delar.  

Vid viktning utgår vi ifrån att alla principkoncept är fungerande och utgår också 
därför ifrån att krav på spel kommer att uppnås. Inget koncept uppfyller inte heller 
kravet på unika dimensioner på hylsa, detta beror på att kravet inte prioriteras så 
länge vi inte bara ska göra en prototyp. En etta på kravet; ” Kraften och 
funktionen i dragstarten skall bibehållas.” innebär att startalternativen kommer att 
integreras i varandra men är fortfarande godkända då kravet ändrades efter hand. 
Viktningen innehåller också krav som uppkommit under projektets tid. 

Vi ser att totalpoängen ökar efter varje fas och att konceptet vi valt att gå vidare 
med uppfyller alla kraven. 

Viktningen och komponentantal kan granskas i bilaga 9.
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5. Primärkonstruktion 

I detta kapitel presenteras konceptet som valdes i föregående kapitel med vidare 
dimensionering och utveckling efter direktiven i föregående kapitel, fram till 
prototyp. Delar av Primärkonstruktionen är i denna del nedkortade och 
ytterligare information finns att hitta i tillhörande dokument ”Beräkningar och 
Dimensionering” . 

5.1 Valt koncept 

Följande beskrivning av det valda konceptet och dess funktion bör läsas med 
bilaga 10 till hands. Konceptets generella funktion kommer att bibehållas genom 
prototypstadierna. 

5.2 Val av standardkomponenter 

Den enda komponenten som behålls exakt som den är från originalkonstruktionen 
är fjäderkassetten med tillhörande drivfjäder. Ytterligare tillkomna 
standardkomponenter väljs med underlag enligt nedan.  

5.3 Detaljkonstruktion 

Bland dem detaljer som är nya eller förändrade ligger beräkningar och 
information nedan till grund för val och konstruktion. 

Detaljkonstruktionerna är konstruerade utifrån fjädern till 45cc. Dels för att 
prototypen skall testas med denna fjäder och dels för att testresultat utefter denna 
fjäder skall ligga till grund för ytterligare optimering. 

5.3.2 

För att få plats med dem två kuggarna i kåpan har vi sammanställt två tabeller 
över vilka alternativ som uppfyller kraven med hänsyn till utväxlingen (1:6 enligt 
ovanstående) och utrymmet. Tabellen ger oss då vilket kuggantal vid vilken 
modul vi bör använda. Dessa tabeller kan ses i ”Beräkningar och Dimensionering” 
kapitel 3, där också en kontroll för att dem uppkomna spänningarna vid drift 
beräknas. 

Kuggdimensionering 

Resultat. 

Kraften på kuggarna vid delningsradien kommer att uppgå till 44,5N och 
spänningarna i lilla och stora kuggen kommer att uppgå till 4,98N/mm2 respektive 
2,98N/mm2 
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Dessa små spänningar utgör alltså inget hot med tanke på brott. 

5.3.3 

Drivfjädern skall laddas upp med energi från dragstarten för att sedan lösgöras 
och starta motorn. 

Drivfjäderdimensionering 

Testerna från tidigare drivfjäder till en motor på 45cc används i ”Beräkningar och 
Dimensionering” kapitel 4, för att optimera en ny fjäder till en motor på 49cc. 

Resultat 

Med testfjädern vi använder till prototyperna och ett materialval gjort av oss kan 
vi se att vi kan lagra drygt 4,6Nm vilket överstiger max-momentet som 
uppkommer vid ett startdrag. 

5.4.3 Diskussion och Slutsats 

Slutsatsen vi kan dra utifrån beräkningarna är att fjädern till en 45cc stor motor 
också passar till vår motor på 49cc vilket låter rimligt då bara 4cc skiljer dem åt.  

Test av produkten gick väldigt bra och resulterade i bra feedback från Husqvarna 
(beskrivet nedan) och att produkten fungerade bra redan i detta stadium. Vid 
testning av produkten ingick inte start av någon motorsåg då diskussionen 
angående drivfjäderns dimensioner ännu inte var avslutad.  

Vid kontroll mot kraven vi har för produkten ser vi att vi inte når enda fram. Detta 
gäller främst grundytans dimensioner, detta skall åtgärdas genom att optimera 
komponenterna i kåpan. Resterande ej uppnådda krav är krav vi inte för tillfället 
prioriterar. 

Av testerna vet vi nu att konstruktionen fungerar som tänkt och till nästa prototyp 
återstår förfining av dimensioner och optimering av komponenter och liknande.  
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5.5.4 Utvärdering 

Vid test insåg vi att prototypen inte helt betedde sig som vi antog utifrån Catia-
modellen. Vi tvingas därför att ge bladfjädern mer utrymme för att inte riskera att 
den tar i kylflänsarna. Detta innebär en utökning av djupet på kåpan och en 
ökning axiellt av medbringarens glidyta och axel för att kompensera detta. 

Ökningen uppgår till 3 mm. 

Även den drivande axeln måste ombearbetas och för att både få en både bättre 
funktion och ett mer tilltalande helhetsintryck. 

Detta är den sista prototyp som görs i detta projekt, d.v.s. en faktisk prototyp med 
ändringarna ovan existerar inte vid projektstopp. Prototypen är långt ifrån 
fullständig och återstående arbete presenteras mer utförligt under rubriken 
”Rekommendation till Fortsatt Arbete”. 

Ändringar utifrån denna utvärdering har gjorts i Catia V5 och underlaget har 
överlämnats till Husqvarna AB utöver ritningarna i ritningsbilagan som grundar 
sig på denna utvärdering. 
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6. Prototypsammanställning 

Nedan följer en beskrivning och sammanställning och analys av projektets 
slutgiltiga prototyp. Då projektet inte når enda fram till tillverkning av produkten 
har en komplett tillverkningskonstruktion uteslutits. 

Delar som tillverkas genom SLS skickas direkt som CAD- filer. Ytterligare 
information i form av dessa CAD- filer har tillfallit Husqvarna under projektets 
gång. 

6.1.2 Kostnadskalkyl 

Kostnadskalkylen kan granskas i bilaga 13. Där visas även en anmärkning 
angående material och tillverkning för en framtida tillverkningskonstruktion. 
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7. Diskussion och slutsatser 

I kapitlet följer en allmän diskussion angående projektet samt mer ingående 
diskussion av resultaten och slutsatser och även en rekommendation till fortsatt 
arbete. 

7.1 Resultat 

Resultatet för användaren är att ett helt nytt startalternativ erbjuds och ger en 
effektiv och enkel start utan ansträngning, dessutom förenklas den traditionella 
dragstarten. Vid drag jämnas krafttopparna ut och man känner då inte av kraften 
på samma ansträngande sätt när man drar igång maskinen, se figur 10. Även 
hastigheten man måste dra med för att dra igång motorn minskar avsevärt. 

Prototypen är helt fungerande och uppfyller alla krav. Dock uppfylls ett av kraven 
till en mindre grad än dem andra, se tabell 13 Kriteriekontroll, Prototyp 2. 

Den nya kåpan (utifrån det sista stadiet prototyputvärderingen), trots nya 
komponenter, är endast 11mm större axiellt än den ursprungliga kåpan. Antal nya 
delar hålls till ett minimum på 8 nytillkomna delar. 

Ritningar och CAD-filer har tillfallit Husqvarna AB under projektets gång och 
även rapporten som skall fungera som ett underlag för fortsatt arbete. 

7.2 Slutsats 

Drivfjädern monterad i kåpan erbjuder ett betydligt enklare och smidigare start i 
jämförelse med originalkåpan. Alternativet som starthjälp som erbjuds 
användaren ger en helt ansträngningslös start av motorsågen.  

Vi anser också att syftet med detta projekt har uppnåtts då rapporten ger en bra 
grund för Husqvarna att jobba vidare på. Från prototyp till färdig produkt. 
Projektgruppen är också nöjd med resultatet och vad som har uppnåtts. 

Och för att svara på frågan ställd i problemdefinitionen, ”Hur enkelt kan man 
starta en motorsåg?”; Helt utan ansträngning!  

7.3 Diskussion 

Av dem tio lösningar som sattes på papper och utvärderades valdes en ut med bra 
uppfyllande av kravspecifikationen och med tro om genomförbarhet från 
handledare på Husqvarna AB. Lösningen som vi gick vidare med var den med 
minst förändringar av nuvarande startkåpa, ytterligare ändring som förekom i 
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vissa lösningar var helt enkelt inte motiverade. Dimensionering av dem nya 
delarna gjordes sedan för att resultera i en prototyp som sedan utvärderades som 
underlag för konstruktionen av en ny prototyp för testning. 

Val av koncept gjordes med mycket vikt på enkelhet och lagring, en viktig aspekt 
är långsiktig hållbarhet, vilket det valda konceptet anses ha. Komponenter man 
vet fungerar var därför viktiga. Information från Husqvarna utifrån deras 
erfarenhet har därför vart mycket viktig för oss. 

Vid dimensionering stötte vi på många problem som berodde på brist på resurser 
och problem med att hitta kunskapen som behövdes. Vid momentberäkningar fick 
ett primitivare tillvägagångssätt användas och vid drivfjäderdimensionering vet vi 
nu hur mycket antagande man måste göra och att kunskap inom detta område runt 
om på företag, i Sverige så väl som utomlands, inte sträcker sig speciellt långt. 

Angående momentberäkningarna har många turer tagits fram och tillbaka där vi 
kritiskt har fått granska beräknings- och testresultat. En arbetsstrategi för att mäta 
momentet gjordes men fallerade tyvärr på grund av resursbrist. Vi var därför 
tvungna att göra vissa antaganden och drastiska approximationer vilket hade stora 
följder genom projektet. Mer tid lades på trail- and- error då vi konstruerade 
utefter dessa antagande för att kunna göra tester och sedan gå tillbaka och 
dimensionera ytterligare. Val av komponenter fick hållas ganska enkelt då vi inte 
hade analytiska modeller för att dimensionera mer komplexa komponenter som 
hade kunnat vara bättre lämpade för vår tillämpning. 

Tyvärr har mycket tid även lagts på att skaffa fram triviala verktyg och 
mätinstrument. Tid som hade kunnat läggas på en mer vetenskaplig undersökning 
av faktorer som påverkar dimensionering. 

Vi har genom projektet försökt hålla oss till härledningar av kända samband och 
inte använda oss utav empiriskt framtagna funktioner som vi inte kan bepröva för 
att vara säkra på att det passar in på vår tillämpning. 

Vi har även valt att behålla vissa delar av projektet beskrivet i rapporten som 
senare blivit ändrat, t.ex. avsnittet om tryckfjäderval. Vi har valt att behålla dessa 
avsnitt för att ge en bild över vägen fram till resultatet, vad vi har provat på vägen 
och varför det inte var hållbart att arbeta vidare med. 

Produktens livscykel och tillhörande analys samt dess felanalys har uteslutits ur 
rapporten då vi anser att det skulle ge ett felaktigt intryck angående graden av 
färdigställande och helt enkelt inte tillför något i detta produktskede.  
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Under projektets gång har vi lärt oss väldigt mycke som vi tar med oss gällande 
allt ifrån att jobba i projekt till att bereda ritningsunderlag. Vi känner också att vi 
har fått använda en hel del av kunskapen vi fått under våra tre år på Halmstad 
Högskola. Vi är också mycket stolta över resultatet som uppnåtts. 

7.4 Rekommendationer till fortsatt arbete. 
 
Rekommendationer till fortsatt arbete går hand i hand med de avgränsningar som 
sattes i början av projektet. D.v.s. vägen från testad prototyp till produkt redo att 
lansera vilket t.ex. kan innebära; 
 

• CE- märkning och uppfyllande av andra standarder 
• Användarvänlighet genom manualer och funktionsbilder 
• Design, endast funktion har tagits hänsyn till i detta projekt 
• Släppningsradier och ytor för formsprutning. 
• Ytterligare materialval 
• Felanalys för komplett produkt 
• Utföra ytterligare tester för att se över lagringspunkter och förslitningsytor. 

 
 
Det bör betonas att prototypen som framställs här troligen är långt ifrån att tas till 
ett tillverkningsstadie och mer utvärdering krävs. Arbetet i första punktlistan 
ligger därför långt fram i tiden men poängterar att detta projekt inte hade för 
avsikt att konstruera en tillverkningsbar produkt.    
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 Bilaga 1: GANTT – Schema 

 



Bilaga 2: Uppdragsbeskrivning 

Uppdragsbeskrivning 

Projektnamn Alternativ start till motorsåg 

Bakgrund (ursprunglig idé) 

Mer och mer användarvänliga och unika detaljer 
inom trädgårdsskötsel dyker upp på marknaden, 
Husqvarna har därför bett om att få utrusta sin 
startapparat med ett alternativt startalternativ 
som skall underlätta vid svåra starttillfällen och 
underlätta för kunden. 

Beställare/ sponsor Husqvarna AB 
Mottagare/ användare Christian, Mirza, Khaled (Halmstad Högskola) 

Syfte med projektet 

Att på sikt tillgodose behovet som ligger till 
grund och ge Husqvarna en bra prototyp att 
ligga till grund för framtida liknande 
konstruktioner hos andra modeller och verktyg. 

Mål med projektet 
Konstruktion av en fungerande prototyp för 
testning och tillhörande genererade rapport samt 
att hålla projektet inom tidsramen. 

Tidsbegränsning start stopp 
januari 2010 maj 2010 

Projektprioritering Tiden Resurserna Kvaliteten 
40% 10% 50% 

Budget  -  

Underlag mottaget utav  Stefan Kullberg och Pär Martinsson (Husqvarna 
AB) 

Bilagor 
 - 

 

 



Bilaga 3: SWOT - Analys  

SWOT- Analys 

Underlättar (Strengths, opportunities) Försvårar (weaknesses, threats) 
 
O1: Produkten skapar en större kundkrets och 
kanske till och med en ny kundkrets. 
O2: intresset hos kunderna finns. 
S1: Stabil projektgrupp, stor kännedom om 
varandra och hög moral. 
S2: projektgruppen komplimenterar varandra 
bra. 
S3: projektgruppen kan ta lärdom utav 
konkurrenternas alternativ och deras misstag. 

 
T1: Konkurrenterna ligger steget före. 
W1: Hur hela projektet ska genomföras är 
ännu inte klart för projektgruppen. 
T2: Produkten/ featuren kan uppfattas 
krångligare och klumpigare än den 
traditionella starten. 
W3: Projektgruppen har andra kurser vid 
sidan om projektet. 

Slutsatser och åtgärder Hanteras i/ under… 
T2, S3  Den valda lösningen måste vara lätt att hantera och förstå för 

att säkert få en genomslagskraft. Lärdom kan dras av 
konkurrenter för att råda bot på detta. 

Kravspecifikationen 

 W1, S1 Att inte veta exakt hur projektet skall genomföras kan ge 
problem vid planering av projektet. Problemet kan backas 
upp genom gruppens goda självkännedom. 

GANTT- Schema 

 S3, T1  I och med att andra konkurrenter har lösningar på marknaden 
som till viss del uppfyller behovet, kan en analys av deras 
produkter och lösningar ge ett bra underlag för att inte göra 
samma misstag. Samtidigt ligger konkurrenterna steget före 
och produkten måste därför vara unik. 

 Produktundersöknin
g/ förstudie 

 

 



Bilaga 4: Patentbild 1, spärrhakelösning 



Bilaga 5: Patentbild 2, spärrhakelösning 



Bilaga 7: Kravspecifikation 

• Grundytan får ej ändras. Kåpans grundutformning skall bibehålls till den grad som 
är möjlig. 

• Linhjulsytan får ej ändras. Ytan för linhjulet med tillhörande fjäderkasset får inte 
förändras. 

• Handtagsplaceringen får ej ändras. Positionen för handtaget till dragstarten får inte 
förändras. Detta hör samman med linhjulet då dessa måste ligga i linje med varandra. 

• Minimera viktökning. En viktökning är troligen ofrånkomligt men skall hållas till ett 
minimum. 

• Inga yttre roterande delar eller hål större än diameter 10 mm in till roterande 
delar. 

• Minimalt avstånd mellan delar under gång. Där det är möjligt måste ett spel mellan 
delar byggas in i konstruktionen för att försäkra oss om felfri drift, detta spel ska 
minimalt vara 0,10mm 

• Maximal spel och avstånd mellan delarna. Spel mellan komponenterna får heller 
inte vara för stora och ett max- värde är satt till 0,50mm 

• Kraften och funktionen i dragstarten skall bibehållas. Till den grad som är möjlig 
skall dragstarten behålla sin funktion samt dimensioner och placering. 

• Snabb start. En motorsåg anses idag starta på under 30 sekunder, detta ska också den 
nya starten klara av. 

• Maximal ökning av antal delar. Ökning av antal komponenter skall hållas till ett 
minimun. 

• Ursprungliga delar på ursprunglig plats. Linhjulet och fjäderkasseten skall behålla 
sin ursprungliga plats. 

• Inga axiella krafter. Inga axiella krafter eller rörelser får förekomma eller vara 
inbyggda. 

• Minimera kontaktpunkter. Inga kontaktpunkter eller större ytor som kan komma i 
rörelse och påverka varandra vid användning får förekomma. 
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